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SUNUġ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge’ye ilişkin olarak şu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
“Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını artıracak
toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve kuruluşta personele
dönük hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleşik ön
yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce, gerekse diğer kurum/kuruluşlarca hazırlanan broşürler ve afişlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya ilişkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel
televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
Başta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleştirilmektedir.
İlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin seminerler
düzenlenmekte, anket çalışmaları yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Veli toplantıları ve
ev ziyaretleri aracılığıyla velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Okullarda çalışma ekipleri oluşturularak, öfke kontrolü, çatışma çözümü, stresle başa
çıkma yöntemleri konularında bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilmiştir. İnsan hakları, Türk
Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 4320 sayılı Kanun hakkında öğrencilere yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenmekte olan “Benim Ailem, Anne-Çocuk Eğitim
Programı ve Baba Destek Eğitim Programları” gibi programlar ile farkındalık yaratma ve
zihniyet dönüşümünün sağlanması ile risk önlemeye yönelik çalışmaların yapılması
hedeflenmektedir.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarca konuya ilişkin proje ve programlar yürütülmekte,
araştırmalar yapılmaktadır.
Aile planlaması ve özürlülere yönelik olarak evde bakım hizmeti kapsamında özürlü
kişilerin bakımını üstlenenlere yönelik olarak eğitim verilmesi konusunda bilgilendirme
çalışmaları yapılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanarak kadının insan hakları ve toplumsal
cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmekte, okuma-yazma kursları düzenlenmektedir.
Yayıncı kuruluşların özdenetim mekanizmalarını kurmalarının ve geliştirmelerinin
çözümüne katkı sağlamak amacıyla ulusal televizyon kanallarının da işbirliği ile ulusal
televizyon kanallarında “İzleyici Temsilciliği” uygulaması başlatmıştır.
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Din görevlileri ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye’deki
Üniversitelerde Kadın Çalışmaları”, “Töre ve Namus Cinayetleri”, “Kadının ve Çocuğun
Cinsel İstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet”
vb. konularında yapılan sunumlarla eğitilmektedir. 81 İl bazında camilerde, kadın, aile, çocuk,
şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi açma
çalışmaları sürdürülmektedir.
Kadınlara yönelik okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme
kursları başta olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı
eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki
çalışmalar devam etmektedir.
Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalışmalarında konuya ilişkin
araştırmalar yapılmakta, şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araştırma çalışmaları
desteklenmekte ve yapılmakta, konuya ilişkin konferans, panel ve toplantılar düzenlenmekte,
kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlanmakta, eğitim çalışmaları
yürütülmekte ve şiddet konusuna ilişkin projeler geliştirilmektedir.
İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra
Teşkilatı bünyesinde oluşturulan “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik
Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar
çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluşların gönderdikleri on üçüncü
dönemsel faaliyet raporlarından, Genelge’deki tedbirlerin hayata geçirilmesi ve kadına karşı
şiddetin önlenmesi, kadının aile içinde ve toplumsal yaşamdaki statüsünün yükseltilmesi, töre
ve namus cinayetleri, kadına yönelik aile içi şiddet konularında toplumda yerleşik ön
kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi amacıyla toplumun bilinç düzeyi,
duyarlılığı ve farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaların, tüm taraflarca sahiplenildiği,
öncelikli çalışmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü görülmektedir.
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Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; kadının insan haklarının korunması
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve
siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde
yararlanmalarını sağlamak üzere bugüne kadar başta yasal çalışmalar olmak üzere görev alanı
kapsamında çok sayıda çalışma yürüten Genel Müdürlük, kadın erkek eşitliği konusunda
farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi birikimi ve deneyim
oluşturmuştur. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden, gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan ÇalıĢmalar:
29 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul’da İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM)
ile Türk Demokrasi Vakfı tarafından yürütülen “Yasal Uygulamalarda Kadının İnsan Hakları
Ortak Çalışması” projesinin Sonuç Değerlendirme Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzden bir yetkili 05 Ağustos 2009 tarihinde, Türkiye Radyoları
Birinci Programı Radyo 1’de yayımlanan “Paylaştıkça” adlı radyo programına katılım
sağlayarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle
Mücadele Projesi” kapsamında hazırlanan Sığınma Evleri Kılavuzu ile ilgili bilgi vermiştir.
11 Ağustos 2009 tarihinde Düzce Akçakoca’da düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğini Geliştirme Semineri”ne eğitim görevlisi olarak katılan Genel Müdürlüğümüz
yetkilisi tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Kaydedilen Gelişmeler ve Ulusal
Eylem Planı” konulu sunum yapılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan “Eğitimde Ulusal ve
Uluslararası Standartlar Kursu” kapsamında 26 Ağustos 2009 tarihinde Van’da İlköğretim
Müdür/Müdür Yardımcıları ile İlçe Milli Eğitim Müdür/Müdür Yardımcılarına yönelik
“Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Semineri” verilmiştir.
İtalya’nın G-8 Dönem Başkanlığı çerçevesinde 9-10 Eylül 2009 tarihlerinde Roma’da
düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet” konulu uluslararası konferansa katılım sağlanmıştır.
BİMER ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen vatandaş talep ve şikâyetleri ile
hukuki görüş talepli vatandaş mektupları cevaplandırılmıştır.
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin ilgili tedbirleri çerçevesinde, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programları gerçekleştirmek
üzere, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında protokoller
imzalanmıştır. Bu kapsamda;
ĠçiĢleri Bakanlığı ile imzalanan "Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü" kapsamında, polis merkezlerinde
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çalışan 40.000 emniyet teşkilatı personelinin eğitimi sağlanmış, böylece Proje planlandığı
şekilde tamamlanmıştır.
“Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin
Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol”; Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında, 22.10.2009 tarihinde imzalanmıştır. Protokol’un
temel hedefi; aile içi şiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde,
uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve
hizmet kapasitesinin artırılmasıdır.
Sağlık Bakanlığı ile imzalanan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık
Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü”, kapsamında saha
eğitimleri devam etmektedir. Halihazırda yaklaşık 30.000 sağlık çalışanına ulaşılmıştır.
Adalet Bakanlığı ile imzalanan “Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı
Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü” kapsamında, aile mahkemelerinin bulunduğu il ve
ilçelerde faaliyette olan 164 aile mahkemesinde görev yapan aile mahkemesi hakimi ile aynı
yerlerde görev yapan ve aile içi şiddet ile ilgili suçları soruşturan Cumhuriyet savcılarına
yönelik olarak 3’er günlük eğitim seminerleri düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda,
Mayıs-Ekim 2009 döneminde gerçekleĢtirilen 7 seminer programına yaklaşık 90 aile
mahkemesi hakimi ve 90 savcı katılmıştır.
Genelge’de yer alan “Ülke genelinde tüm kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve
özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale
getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince ve Genel Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan
2008-2012’de yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve programlarına
yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, karar
vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum kuruluşlarının bilinç düzeylerinin
yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık ve duyarlılığın artırılması”
hedefleri doğrultusunda 2009-2010 yıllarında Genel Müdürlük tarafından ülke genelindeki
kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine
yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlenmesi planlanmıştır.
Bu çerçevede; Genel Müdürlük tarafından; 2009 yılı içinde sürdürülmesi planlanan “Kadın
Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”nin ilki Mart 2009’da, Kuzeydoğu Anadolu
Bölgesi; ikincisi Nisan 2009’da Orta Anadolu Bölgesi; üçüncüsü Mayıs 2009’da Güneydoğu
Anadolu Bölgesi, dördüncüsü ise Haziran 2009’da Ortadoğu Anadolu Bölgesi, beşincisi 2930 Eylül- 1 Ekim 2009 tarihlerinde Batı Karadeniz Bölgesi, 20-22 Ekim 2009 tarihlerinde
Batı Karadeniz ve Batı Anadolu Bölgelerinde görev yapmakta olan İlçe Halk Eğitim
Müdür/Müdür Yardımcıları ile İlçe Tarım Müdür/Müdür Yardımcılarına yönelik olarak,
gerçekleştirilmiştir. Halihazırda yaklaşık 550 kamu görevlisine ulaşılmıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ele alındığı eğitim programının üçüncü gününde
“Kadına Yönelik Şiddet” konulu seminer gerçekleştirilerek, katılımcıların bu konu hakkında
bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
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Söz konusu eğitimlerle 2009 sonu itibariyle Halk Eğitim Merkezleri ve Tarım
Müdürlüklerinden yaklaşık 800 yöneticiye ulaşılması hedeflenmektedir.
İlk baskıları tükenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 ile
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 ikinci kez
basılmıştır.
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF’ın
başkanlığında, kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile bilgi paylaşımında
bulunmak amacıyla, 2 Ekim 2009’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, kadına yönelik şiddet ve töre/namus
cinayetlerinin önlenmesi konusundaki tedbirlerin uygulanmasını takip etmek üzere Genel
Müdürlüğün koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan “Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi”nin
üçüncü toplantısı Ekim 2009’da, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye
KAVAF’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
Fransa ve Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye’de kadın hakları konusunda
yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve onların sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek
amacıyla 7-12 Ekim 2009’da Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF Başkanlığında
Fransa’da, 12-17 Ekim 2009 tarihleri arasında ise Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül
CİVELEK başkanlığında Hollanda’da çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir.

25 Kasım’ın, “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası
Mücadele Günü” olması nedeniyle, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığı ve
farkındalığı artırmak amacıyla, 81 İl Valiliğine konuyla ilgili afiş ve broşürler gönderilmiştir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- 2009 Yılının ilk yarısında uygulamaya konulan “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Eğitim” Programına Kasım ve Aralık aylarında devam edilecektir. Bu
kapsamda bir sonraki eğitim 17-18-19 Kasım 2009’da gerçekleştirilecektir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun birlikte
yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve
finansal desteği ile yürütülecek olan “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi” altında Diyanet İşleri
Başkanlığı personeline yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler kapsamında başta
Ankara Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din
görevlilerinin; “toplumsal cinsiyet eĢitliği, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasını
engelleyen geleneksel kabuller, kadına yönelik Ģiddet ve aile içi Ģiddet, Ģiddet mağdurlarına
yaklaĢım tarzı, Ģiddetle ilgili yasal mevzuat ve genelgeler” konularında eğitilmesi
amaçlanmaktadır.
- 2007-2010 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planı” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013”’ün ikinci izleme ve
değerlendirme toplantıları “Kadın ve Ekonomi”, “Kadın ve Yoksulluk” “Kadın ve Medya”,
5

- “Kadın ve Eğitim”; “Kadın ve Sağlık”; “Kadın ve Çevre”, “Yetki ve Karar Alma
Mekanizmalarında Kadın” başlıklı kritik alanlara ilişkin olarak Aralık 2009’da
gerçekleştirilecektir.
- “Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü”
kapsamında yürütülen eğitimler Kasım 2009’da devam edecektir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan "Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü” kapsamında gerçekleştirilmiş olan eğitim
programlarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla, eğitici personel arasından seçilecek bir
gruba uzmanlık eğitimi verilecektir.

SOSYAL HĠZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

VE

ÇOCUK

ESĠRGEME

KURUMU

GENEL

Yapılan ÇalıĢmalar:
Van Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
ilk ve ortaöğretimde görevli rehber öğretmenlerin toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet
konularında eğitilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir. İl İzleme Al
Komisyonu tarafından hazırlanan Van İl Eylem Planının uygulanmasına devam edilmektedir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve
geliştirilmesi amacıyla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi, Van
Belediyesi Aile danışma Merkezi ve kadın kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı
gerçekleştirilmiştir. (Van)
İl Eğitim Müdürlüğünce şiddetle ilgili aile tutumlarına yönelik aile eğitim programları
hazırlanmış, İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce ilköğretim ve ortaöğretim
okullarında çalışmalar yapılmıştır. hastanelerin acil servislerinde ve birinci basamak sağlık
kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarına yönelik kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele
eğitim programı, gerçekleştirilmiştir. Toplamda 174 sağlık çalışanına ulaşılmıştır.
(Gümüşhane)
Göç alan mahallerde bulunan ilköğretim okullarının öğrencileri ile velilere, aile içi
iletişim, aile içi şiddet, şiddet halinde yasal haklar gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır.
(Uşak)
Kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetleri konusunda öğrencilerin
bilgilendirilmesi sağlanmış, rehberlik derslerinde konu ayrıntılı olarak işlenmiştir. Ebe ve
hemşireler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilerek konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır. (Afyon)
Lise düzeyindeki öğrencilere kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında
bilgilendirme yapılmıştır. Kolluk kuvvetlerine müracaat eden kadınların bilgilendirilmesi
amacıyla, konuya ilişkin CD ve broşürler dağıtılmıştır. Köy ve mahalle muhtarlarına kadına
yönelik şiddet, töre- namus cinayetleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır. (Amasya)
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Okullarda öfke kontrolü konusunda çalışmalar yapılmış, öğrenciler Ailenin
Korunmasına Dair Kanun konusunda bilgilendirilmiştir. Okullarda güvenli ortam sağlanması
amacıyla İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. (Elazığ)
Zorunlu eğitim uygulamasının önemi konusunda halka yönelik bilinçlendirme
çalışmaları yürütülmüştür. Genelge gereğince oluşturulmuş olan “Şiddeti Önleme Ekibi”
çalışmalarına devam etmektedir. Kamu kurum-kuruluşu çalışanları, sivil toplum örgütleri
çalışanları ve diğer meslek gruplarına yönelik hizmet içi eğitimler verilmiştir. (Erzincan)
İlköğretim okullarında, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği
konularında öğrenci velilerine bilgilendirme yapılmıştır. (Bartın)
Camilerde İl Müftülükleri tarafından kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusu vaaz ve
hutbelerde işlenmiştir. (Van, Afyon, Erzincan, Çanakkale, Gümüşhane, Kütahya)
Şiddeti önleme konusunda öğrenci, öğretmen ve diğer personele dönük bilgilendirme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. (Karabük)
Çok Amaçlı Toplum Merkezi öğretmenlerinin halk sağlığı eğitim programında kadına
ve çocuğa yönelik şiddet konusuna yer verilmiştir. (Kilis)
4320 sayılı Kanunun tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, İzmir Barosu
işbirliğiyle Kanun’undan nasıl yararlanılacağına dair başvuru sahiplerine rehberlik
yapılmıştır. Yine Baro tarafından, Ailenin Korunması Dair Kanunun uygulanması konusunda
Baro avukatlarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, şiddete maruz kalan kadınlara
sunulan sosyal hizmetler konusunda bir sunum gerçekleştirilmiştir. “Kadının Eli Çiçek Açtı”
Projesi kapsamında, konukevinde kalan kadınların geleceklerini planlama, yapılandırma
sürecinde, çalışma hayatına üretken, katılımcı ve özgüvenleri gelişmiş birer birey olarak
kazandırılmaları konusundaki çalışmalara katkı verilmiştir. (İzmir)
Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde mahkemelerce aleyhine tedbir kararına
hükmedilen kişilere yönelik öfke kontrolü, iletişim terapisi çalışmalarına başlanmıştır. Sincan
Toplum Merkezinde, Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi-DOVE kapsamında kadına yönelik
şiddet konusunda seminerler gerçekleştirilmiştir. (Ankara)
Türk Medeni Kanunu ile getirilen düzenlemeler, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun
uygulanması ve ilgili diğer mevzuat konusunda bilgilendirici, bilinç artırıcı eğitimler,
seminerler düzenlenmiş, yerel TV kanallarında programlar yapılmış, ihtiyaç duyulması
halinde konuya ilişkin danışmanlık yapılmıştır. (Balıkesir, Kütahya, Malatya, Bartın, Uşak)
Kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetleriyle mücadele, şiddette maruz
kalınması halinde başvurulacak kurum ve kuruluşlar konusunda bilgilendirme amaçlı; kadına
yönelik şiddetin suç olduğu mesajını veren bilinçlendirici görsel materyaller (broşür, afiş,
kitapçık, vb.) hazırlanarak dağıtımı ve sergilenmesi sağlanmıştır. (Manisa, Gümüşhane,
Kütahya, Erzincan, Amasya)
Muhtaç durumda olup hukuki yardıma ihtiyaç duyan şiddet mağduru kadınlara
ücretsiz yasal danışmanlık sağlanmıştır. (Zonguldak)
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Kadın ve kız çocuklarının istihdama katımlını sağlamak; eğitimini yarıda bırakmış
olanların eğitimini tamamlamalarını sağlamak amacıyla okuma-yazma kursları, meslek
edindirme ve el sanatları kursları (kuaförlük- manikür-pedikür- konfeksiyon- hasta ve
yaşlılara bakım, vb. konularda) açılmıştır.(Van, Yozgat, Zonguldak, İzmir)
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele eğitimleri, sağlık çalışanlarına yönelik
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 60 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. (Çanakkale)
Trabzon toplum Merkezi bünyesinde Kadının İnsan Hakları programı sürdürülmüş,
Benim Ailem Eğitim Programı kapsamındaki eğitimlere devam edilmiştir. Derecik, Tonya,
Dernekpazarı, Araklı ilçelerinde toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmiştir. (Trabzon)
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan eğitim çalışmalarına yardımcı
olması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden istenilen materyaller gelmiş olup,
yapılan eğitimlerde yararlanılmıştır. (Bayburt)
İl Emniyet Müdürlüğünün görüş ve önerileri doğrultusunda Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü tarafından gönderilen dokümanlar ve bilgiler ışığında İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce yetişkinler Halk Eğitim Merkezinde, çocuklar ise okullarda rehberlik
derslerinde bilgilendirilmiştir. (Bayburt)
İlde şiddete maruz kalan kadınların geçici olarak kalabilecekleri barınma yeri tespit
çalışmalarına devam edilmektedir. (Bayburt)
Ülke genelinde toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinde kadın, çocuk ve
ailelere yönelik olarak “Kadının İnsan Hakları Programı, Baba Destek Programı, Aile Eğitim
Programı, Anne-Çocuk Eğitim Programı düzenli olarak yürütülmektedir. Ayrıca kadınlara
yönelik hukuk günleri düzenlenmekte, sosyal grup çalışmaları yürütülmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Töre-namus cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konularının hutbe ve vaazlarda
işlenmeye devam edilecektir. (Afyon, Erzincan)
Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde “Aile ve Kadın” konulu öykü ve
karikatür yarışması düzenlenerek konunun gündeme getirilmesi planlanmaktadır. Kadına
yönelik şiddet konusunda yürütülecek işlemlerle ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ile
Jandarma Komutanlığı personeline kurs verilmesi planlanmıştır. (Erzincan)
Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde mahkemelerce aleyhine tedbir kararına
hükmedilen kişilere yönelik öfke kontrolü, iletişim terapisi çalışmalarına başlanması
planlanmaktadır. (Çanakkale)
Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, kadının insan hakları ve benzer konularda panelseminer-konferans-bilgilendirici çalışmalar düzenlenmesi planlanmaktadır. (Sinop, Giresun,
İzmir, Kütahya)
Kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetleriyle mücadele, şiddette maruz
kalınması halinde başvurulacak kurum ve kuruluşlar konusunda bilgilendirme amaçlı; kadına
yönelik şiddetin suç olduğu mesajını veren bilinçlendirici görsel materyaller (broşür, afiş,
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kitapçık, vb.) hazırlanarak dağıtımı ve sergilenmesi gibi çalışmalar sürdürülecektir. (Manisa,
Gümüşhane, Kütahya, Amasya)
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan tüm personele kadına yönelik
şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitim verilmesine ilişkin çalışmalar
sürdürülmektedir. (Van)
Amasya Belediyesi Tiyatro Kulübü aracılığıyla konu hakkında eğitici bir tiyatro
gösterisi hazırlanacaktır. Ayrıca yerel televizyon kanalları ve belediye hoperlörü aracılığıyla
kadına yönelik şiddetin suç olduğu mesajının verilmesi amacıyla kısa filmler, reklamlar
hazırlanacaktır. (Amasya)
Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce planlanmaktadır. (Bayburt)
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Diyanet Aylık dergisinin Temmuz 2009 sayısında “Şiddetten Keyif Almak”, Eylül
sayısında “İslam ve Kadın”, “Yeni Roller ve Yeni Sorumluluklarıyla Kadın” ve “Korunması
Gereken Bir Değer: Irz” adlı makaleler yayınlanmıştır.
- Temmuz 2009’da SHÇEK görevlileriyle “Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi ProgramıKĠHEP” ve “Baba Destek Projesi-BADEP” çalışmalarının Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu
bulunan il müftülüklerine de yaygınlaştırılması ve çocuk yuvalarında görevlendirilen
Başkanlık personeline eğitim verilmesiyle ilgili bir istişare toplantısı yapılmıştır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile müştereken
yürütülen “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması”
Projesi kapsamında, eğitim materyallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından incelenmesi
yapılmış olup metin düzeltme çalışmaları tamamlanmıştır.
- Ankara İl Müftülüğü tarafından “Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programı-KĠHEP”
kapsamında, seçilen 5 pilot ilçenin din görevlilerine yönelik Şubat 2009’da başlayan eğitim
programı tamamlanmış olup 100 görevliye sertifika verilmiştir.
- 81 İl Müftülüğünden gelen verilere göre 37 adet konferans, panel, seminer ve TV
programlarına katılım sağlanmış, ve 3 hutbe ile 662 vaaz verilmiştir. Bu çalışmalarda
“İslam’da Aile, Aile içi Şiddet, İslam’da Kadının Yeri, Aile Huzuru, Kadına Yönelik Şiddetin
Psikolojik Boyutu, Kadın Hakları, Töre ve Namus Cinayetleri” ve benzeri konular işlenmiştir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Ekim 2009’da Başkanlığımız Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Aile İrşat ve
Rehberlik Bürosu görevlileri için başvurularda karşılaşılan kadın, aile, çocuk ve şiddet temelli
konuların ele alındığı “Tecrübe PaylaĢımı” toplantısı yapılacaktır.
- “Din ve Toplum” temalı IV. Din Şurası’nda akademisyenler ve Kurum temsilcileri
tarafından “Aileden Kaynaklanan Sorunların Çözümünde Dinin Rolü”, “Zararlı Alışkanlıklar
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ve Toplumsal Hayat” “Cinsellik ve Toplumsal Hayat”, ve “Toplumun Himayeye Muhtaç
Unsurları ve Diyanet” başlıklarının ele alınması planlanmaktadır.
- SHÇEK’le yürütülen “Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programı-KĠHEP” ve “Baba
Destek Projesi-BADEP” çalışmalarının Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu bulunan il
müftülüklerine de yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
- Uluslararası Af Örgütüyle müştereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 2009 yılı için, Ekim 2009’da Edirne ve daha sonra
belirlenecek bir tarihte Aydın’da iki atölye çalışmasının daha yapılması planlanmaktadır.
- Ekim 2009 tarihinde düzenlenecek Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi’nde
“Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Kadın ve Aileye Yönelik ÇalıĢmaları”yla ilgili bir panel
düzenlenecektir.
- 21 Ekim 2009’da yapılacak “Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi’ toplantısına
Kurumu temsilen iki görevli katılacaktır.

GĠRESUN ĠL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
“İslam’da Kadın ve Erkek Hakları”, “İslam’da Kadın ve Erkek Ayrımı Yoktur”,
“Ailede Görev ve Sorumluluklar”, “Aile ve Önemi” başlıklarının taşıyan vaazler verilmiş,
hutbeler okutulmuştur.

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı:
Başbakanlık tarafından 2006/17 Sayılı “Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi” konulu genelge ile “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”nda; Adalet Bakanlığı yargı mensuplarının ve
mahkeme uzmanlarının hizmet içi eğitim programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna
yer verilmesi; yasalardaki anlayış değişikliğinin uygulamaya yansıtılabilmesi için gerekli
mesleki eğitim çalışmalarının yapılmasında ve uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve
giderilmesi gibi hususlarda sorumlu kurum olarak Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
belirlenmiştir.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve mali desteği ile yürütülmekte olan
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” konulu projeye ilişkin
Adalet Bakanlığı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında imzalanan Protokol
dahilinde 2009 yılı içinde 164 Aile Mahkemesinde görev yapan 179 aile mahkemesi
hakimlerinin tümü ve aynı yerde görev yapan 150 Cumhuriyet savcısının yanı sıra pilot illerde
aile mahkemelerinde, denetimli serbestlik ve adli tıp şubelerinde çalışan toplam 150 sosyal
çalışma görevlisi ve adli tıp uzmanlarına yönelik, konuyla ilgili akademisyenlerce eğitimler
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verilmektedir. Söz konusu seminerlerin ilk etabı Mayıs- Haziran 2009’da tamamlanmış olup
ikinci etabı Ekim ayı itibariyle başlamıştır. Seminerler Kasım sonuna kadar devam edecektir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
2010 Yılı içinde, ülke genelinde seçilecek 25 hakim ve Cumhuriyet savcısının beş
günlük eğiticilerin eğitimi programına katılmaları, bu yöntemle eğitimler sonucu
oluşturulacak “eğitici havuzu” ile yargı teşkilatının konu ile ilgili hizmet içi ve meslek içi
eğitimlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması planlanmıştır.
Kanunlar Genel Müdürlüğü:
Yapılan ÇalıĢmalar:
İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) tarafından Haziran 2009’da
gerçekleştirilen ve çeşitli kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kadının insan haklarının yasal çerçevesi ve metod
belirleme çalıştayına bir tetkik hakimi katılmıştır.
İsveç Uluslar arası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (SIDA) yetkililerinin de katılım
sağladığı “Türk Toplumunda Cinsiyet Eşitliği” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde “Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı”
oluşturulmuştur. Söz konusu Daire; Cinsiyet Eşitliği Şubesi, Özürlüler Şubesi ve Çalışan
Çocuklar Şubesi olarak yapılandırılmıştır.
Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, dönem içerisinde özel sektör işyerlerine
yapılan ziyaretlerde İş Kanunu’nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca
biyolojik ve işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş ilişkisinde cinsiyete dayalı
ayrım yapılamayacağı AKSİ HALDE AYNI Kanun’un 99. Maddesi gereği yaptırımla
karşılaşılacağı konusunda işverenler bilgilendirilmektedir.
İŞKUR Bartın İl Müdürlüğü:
Bartın ilinde kadınlar için bilgisayarlı muhasebe, bilgisayar destekli tasarım ve satış
elemanlığı ile bilgisayar operatörlüğü, web tasarımcılığı, kilim dokumacılığı, oyma işçiliği
kursları açılmıştır. Bu kurslara toplamda 74 kadın katılım sağlamıştır.
Yine Bartın’ın ilçelerinden Amasra’da servis elemanlığı; Ulus’ta da tarımsal
işletmecilik kursları düzenlenmiştir.

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan er ve erbaşlara yönelik olarak; kız
çocuklarının eğitimi, kadınların karar alma mekanizmalarına ve istihdama katılımı, kadına
karşı şiddet ve töre-namus cinayetleri gibi alanları kapsayacak şekilde “kadının insan hakları
ve toplumsal cinsiyet eşitliği” konuları Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan
“TSK Müşterek Yurt Sevgisi Eğitimi” kitabının ilgili bölümlerine dahil edilmiştir.
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından TRT’ye hazırlatılan “Yere Batsın Böyle
Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “Çağdaş Köle”, “Dikkat Şiddet Bulaşıcıdır”, “Yurttaş Olma
Hakkı”, “Baş Belası Başlık” konu başlıklarındaki kısa filmler “Yurt Sevgisi Eğitimi”
kapsamında er ve erbaşlara izletilmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde hazırlanmış olup “Töre İçin Cinayet
Suçtur”, “Kadına Karşı Şiddet Suçtur”, “Tecavüz ve Cinsel Taciz Suçtur”, “Kız Çocukları
Okutulmalıdır” mesajlarını içeren afişlerin er ve erbaşların toplu olarak bulundukları gazino,
okuma salonu, dinlenme salonu gibi yerlerde sergilenmesine devam edilmektedir.
Söz konusu çalışmalar her celp döneminde yeni gelen er ve erbaşlara
uygulanmaktadır.

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından töre/namus cinayetleri ile kadınlara ve
çocuklara yönelik şiddet konusunda 5 bölümlük televizyon programının yapımına Eylül
ayında başlanmış olup programların 2010 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca eğitim materyallerinin cinsiyetçi öğelerden
arındırılması ve ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığı içeren tüm öğelerin çıkarılmasına
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde bulunan Öğretim Materyallerini
İnceleme ve Geliştirme Merkezi ASO Müdürlüğü kitap inceleme ve değerlendirme
komisyonu üyeleri ve ders kitabı yazarlarına bilinç ve farkındalık kazandırmak amacıyla
Temmuz 2009’da, “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Bu konuya yönelik olarak Komisyon tarafından hazırlanan taslak metin, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelere gönderilerek görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Ağustos 2009’da, Düzce’de “Ders Kitaplarında
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri” gerçekleştirilmiştir.

VALĠLĠKLER
Adana Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Adana Rotary Kulübü Toplum Merkezince kadına yönelik şiddet konusunda
bilgilendirme çalışmaları düzenlenmiştir.
Çocuk-anne, çocuk-baba ,anne-baba ilişkilerinin olumlu hale getirilmesi,bu konuda
davranış değişikliği geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüş; bu kapsamda Benim Ailem ve
Anne Çocuk Eğitim Programları yürütülmüştür.

Ardahan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
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Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kolluk kuvvetlerine iletişim bilgileri verilen ve
kendisine 24 saat ulaşılabilecek şekilde görevlendirilen kadın/erkek Sosyal Hizmet Uzmanları
görevlerine devem etmektedir.
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Merkezi’nin İşKur ile ortaklaşa
gerçekleştireceği sosyo-ekonomik düzeyi düşük ev kadınlarına meslek edindirmeyi
amaçlayan dikiş-nakış kursu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bartın Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Bilgisayarlı muhasebe, web tasarımcılığı, bilgisayar operatörlüğü, aşçılık, çini
işlemeciliği, istihdam garantili dikiş makinesi operatörlüğü, istihdam garantili ayakkabı
imalatçılığı konularında meslek edindirme kursları düzenlenmiştir.
- Sağlık ocakları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuran vatandaşlara
konu hakkında bilgiler verilmektedir.
- Aile Danışma Merkezi tarafından 8 pilot okulda öğrenci velilerine konu hakkında eğitim
seminerleri düzenlenmiştir.
- Aile Danışma Merkezine aile içi şiddet, çocuğa yönelik şiddet, aile içi geçimsizlik gibi
nedenlerle başvuran vatandaşlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmuştur.
- Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda camilerde vaaz verilmiş, hutbe
okutulmuştur.

Bursa Valiliği
Kadının Statüsü Birimi
Yapılan ÇalıĢmalar:
Bursa Valiliği, İl-İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl-İlçe jandarma Komutanlıkları, İl
Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü temsilcilerinin katılımıyla, Valilik Kadının Statüsü Birimi
bünyesinde Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarını
sürdürmektedir.
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İl Koordinasyon Kurulu tarafından; barınma, güvenlik,
sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğinin sağlanması konusunda eğitim seminerleri
gerçekleştirilmiştir.
Yoksulluğun azaltılması amacıyla, yoksul kadınların gelir getirici faaliyetleri, İl Özel
İdaresi Kanunu çerçevesinde mikro kredi uygulamalarıyla desteklenmektedir. Bu kapsamda,
Kadının Statüsü Birimi koordinasyonunda kadınlarımıza yönelik mikro kredi olanakları,
istihdamda özgüven ve istihdama katılım konularında bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim
seminerleri düzenlenmiştir.
Bursa Hipodromunda “Atlar Sevgiye Koşuyor” koşusu düzenlenmiş, bir Aile İçi
Şiddet Bilinçlendirme Standı kurulmuştur. Ayrıca, hipodrom sinevizyon ekranında yayınlanan
spot film ile “aile içinde kadına yönelik şiddete sessiz kalmayın” mesajı verilmiştir.
13

İhsaniye, Mudanya, Gemlik, İznik, Orhaneli, Büyükorhan, Orhangazi, Kestel,
Yenişehir, Harmancık, ilçelerinde halk eğitim merkezi kursiyerleri ile vatandaşlara dönük
konferanslar düzenlenmiştir.
Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde Çocuklu Annelerin Eğitimi Programı
yürütülmüştür. Bu program kapsamında çocuk ihmal ve istismarına karşı hukuki yaptırımlar,
kadın sağlığı, hijyen ve önemi gibi konular işlenmiştir.
Kadının Statüsü Birimince yürütülen İstihdamda Özgüven Projesi kapsamında mikro
kredi, çalışma yaşamında özgüven, istihdam konusunda deneyim gibi konularda bilgilendirici
konferanslar düzenlenmiştir. Yine Proje kapsamında, istihdama katılım ve yaşanan sorunlar
konusunda 3 günlük eğitim programları düzenlenmiştir. Program kapsamında ayrıca Türk-İş
Başkanlığı tarafından İstihdamda Kadın Sergisi açılmıştır.
Dünya Sağlık Gününde, Carrefour-Sa Alışveriş Merkezi’nde, Aile İçi Şiddet
Bilinçlendirme Standı kurularak vatandaşlara bilgi verilmiştir.
Zafer Plaza Alışveriş Merkezi ve Koru Park Alışveriş Merkezi’nde Aile İçi Şiddet
Bilinçlendirme Standı kurularak vatandaşlara bilgi verilmiştir.
TUYAP 3. Gelinlik-Damatlık, Güzellik ve Mobilya Fuarında Aile İçi Şiddet
Bilinçlendirme Standı kurularak, yaklaşık 300 kişinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İl Koordinasyon Kurulu tarafından erkeklere yönelik
eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır.

Çorum Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar
Düvenci Belediye BaĢkanlığı:
- Mevzuat hükümleri gereğince kurumumuzu ilgilendiren konular ve diğer kurumlar ile
gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sungurlu Kaymakamlığı:
- T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce oluşturulan web sitesinde
yayımlanan projeler takip edilmekte ilçemizde bulunan ilgili kurumlarımızca bu doğrultuda
çalışmalar yürütülmektedir.
Uğurludağ Kaymakamlığı:
Milli Eğitim Müdürlüğünce mevzuatın incelenmesi ve müftülükçe camilerde vaaz ve
irşat, emniyet amirliğince polis halk ilişkileri, töre ve namus cinayetleri konusunda sağlık
grup başkanlığınca halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Sağlık Grup Başkanlığı tarafından töre ve namus cinayetleri ile Alo 183 Hattı
hakkında vatandaşlara bilgi verilmiştir.
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Sağlık Grup Başkanlığınca yasalarımızdaki kadın erkek eşitliğiyle ilgili maddelere
ilişkin bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili olarak tiyatro etkinlikleri, ilçe müftülüğünce
cami imam hatiplerine görev yerlerinde aile içi bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin yapacakları performans ödevlerinde
konuyla ilgili araştırma yapmaları sağlanmıştır.

Evren Belediye BaĢkanlığı:
Belediye tarafından bir personel görevlendirilerek konudan mağdur olan kişiler adına
24 saat telefon hizmeti sunulmaktadır.
Yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çocuk ve kadınlara yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
-

Cami imamları tarafından konu hakkında vaaz verilmiştir.

Sağlık ocağında görevli ebeler tarafından gerek sahada gerekse sağlık ocağına gelen
hastalara konu hakkında bilgi verilmiştir.
Belde halkına ve mahalle muhtarlarına konu hakkında bilgi verilmiş, olası şikayetlerin
hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için irtibat numaraları verilmiş, gerekli durumlarda ilgili
yerlere yönlendirme yapılmıştır.
Alaca Kaymakamlığı:
Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak Başbakanlık tarafından çıkarılan ve
04.07.2006 tarih 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/17 sayılı
Genelge, 24.07.2006 tarih ve 15.11/884 sayılı yazıları ile ilçede bulunan ilgili kurumlara
gönderilmiş ve ilgili kurumlar bilgilendirilmiş, konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilmesi ve takip edilmesi, titizlikle uygulanması istenmiştir.
İlçe’de 5442 sayılı Yasa’nın 40. maddesi gereğince, İlçe İdare Şube Başkanları
toplantısında konu gündeme alınmış ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından konunun
titizlikle takibi istenilmiştir.
-

İlçe Müftülüğünce Cuma vaazlarında ilçe halkına yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce oluşturulan Web sitesinde yayımlanan projeler
takip edilmekte, İlçede bulunan ilgili kurumlarca bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca gerekli çalışmalar devam
etmekte olup, bugüne kadar İlçe’de ciddi olarak çocuk ve kadınlara yönelik şiddet veya töre
ve namus cinayeti olmamıştır. Bu yönde aileler olduğu takdirde ilgili yasa gereğince
çalışmalar yapılacaktır. İlçe de alınan duyum ve ihbarlar doğrultusunda Kaymakamlık
görevlilerince tespit olunan sorunlu ve şiddete eğimli aileler vakıf elemanlarınca ziyaret
edilmekte ekonomik sorunları ve sosyal ihtiyaçları giderilmektedir. İlçe’de bulunan okullarda
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öğretmenler vasıtası ile 6000’e yakın öğrencinin velisi evlerinde ziyaret edilmiş, velinin okula
ve çocuğunun sorunlarına duyarlı davranması yönünde telkinde bulunulmuş, öğrencilerin
sosyal, psikolojik durumlarının tespiti için formlar geliştirilmiştir.
-

Ev ziyaretlerinin her yıl yapılması amaçlanmıştır.

Öğrencilerin şiddetten uzak durmaları ve güzel duyguların gelişmesi için İlçe
Kaymakamlığınca, “Güzel Okulum ve Güzel Sınıfım” çalışması başlatılmıştır.
Dodurga Kaymakamlığı:
Konu ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünce halkın bilinçlenmesi amacıyla eğitim amaçlı
bilgilendirme yapılması Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda resim, kompozisyon ve
seminer düzenlenmesi sağlanmıştır.
Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi ile ilgili her birimin kendi
branşlarına göre personeli ve halkı bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır.
Laçin Kaymakamlığı:
İlçe müftüğülünce töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda hutbe ve vaazlar
verilmektedir.
İlçenin ekonomik yönden geri kalmış kırsal bölgelerinde kız çocuklarının okula
devamsızlıkları takip edilmektedir.
İlçe sağlık grup başkanlığınca, mahalle ve köy gezileri düzenlenerek kadınları
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
-

İlçe insan hakları kurulunun konuyla ilgili çalışmaları takip edilmektedir.

Aile içi şiddete maruz kalan kız çocuklarının koruma programına alınması için sosyal
hizmetler il müdürlüğü ile irtibata geçilmektedir.
Boğazkale Kaymakamlığı:
Konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmenlikler ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
İlçe Müftülüğü tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar verilmiş, Sağlık
Grup Başkanlığı tarafından gerek sorumluluk sahasında gerekse sağlık ocağına gelen
hastalara konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe
Jandarma Komutanlığı ortak çalışmaları ile köy halkı ve köy muhtarlarına yönelik
bilgilendirme toplantıları düzenlenerek olası şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi
için irtibat telefonları ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır.
İskilip Kaymakamlığı
Emniyet ve Jandarma birimlerinde görevli personele konuya ilişkin bir seminer
verilmiştir.
-

İlçe camilerinde vaaz ve hutbeler aracılığıyla halk, konu hakkında aydınlatılmıştır.
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İskilip Belediye Başkanlığınca çocuğa karşı şiddet konusunda broşür basılarak
dağıtımı sağlanmıştır.
-

Maddi durumu iyi olmayan ailelere ayni-nakdi yardımda bulunulmuştur.

-

Haydi Kızlar Okula Kampanyası’nın uygulamasında süreklilik sağlanmıştır.

İlköğretime 8 yıl kesintisiz devamlılığı sağlamak amacıyla tüm önlemler alınmıştır;
ilköğretime devam zorunluluğunu ihlal edenler hakkında gerekli yasal prosedür titizlikle
uygulanmaktadır.
Okullarda ana-baba eğitimleri düzenlenerek aile içi şiddet, çocuk hakları gibi
konularda velilere bilgiler verilmiştir.
Halk Eğitim Merkezlerinde kadınlara yönelik eğitim programları uygulanmıştır.
Merkezlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanarak kadının insan hakları eğitimi
verilmiş, okuma-yazma kursları düzenlenmiştir.
Belediye bünyesinde yer alan ve kısa süre önce özelleştirilen yaşlı bakım birimi
tarafından açılan kadın şefkatevinin nitelik ve nicelik açısından AB standartlarına uygun hale
getirilmesi için çalışmalar yapılmış, binanın şiddete maruz kalan kadınlara en iyi şekilde
hizmet verebilecek kapasiteye getirilmesine çalışılmıştır.
Halk Kütüphanesine giden okur ve öğrencilere kitap ve sözlü yolla bilinçlendirme
yapılmıştır.
Tuğlu Belediye Başkanlığı:
4320 sayılı kanun hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmış, okul aile birliği
toplantılarında konu hakkında bilgi verilmiştir.
Sağlık İl Müdürlüğü:
Sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinin kadına ve çocuğa yönelik şiddeti
tanıması, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun
kuruluşlara yönlendirmeleriyle ilgili bilgilendirici eğitimler birinci basamak sağlık
kuruluşlarında görev yapan tüm doktor ve yardımcı personele verilmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aile İçi Şiddetle Mücadele El
kitabının 140 adedi, birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar
Sungurlu Kaymakamlığı:
-

Yapılmakta olan bu çalışmalar 2009 yılı içerisinde de sürdürülmesi planlanmaktadır.

Uğurludağ Kaymakamlığı:
-

Milli Eğitim Müdürlüğünce çevre incelemesi ve anket çalışması yapılacaktır.

Milli Eğitim Müdürlüğünce halk eğitim ile birlikte ailelere konuyla ilgili seminer
verilmesi ve sağlık grup başkanlığınca kadın sığınma evlerinin oluşturulması planlanmaktadır.
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Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçe müftülüğü ile ortak çalışmalar yapılması, broşür
hazırlanması, hedeflenmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının
yapılması planlanmaktadır.
Milli Eğitim Müdürlüğünce, okullarda kültür, edebiyat, basın, yayın ve iletişim, tiyatro
kulüplerinin kurulması ve konuyla ilgili etkinlikler düzenlemesi planlanmıştır.
Sağlık Grup Başkanlığınca Türk Medeni Kanunu’nu tanıtmayı amaçlayan bir eğitim
gerçekleştirilecektir.
Evren Belediye BaĢkanlığı:
Konu hakkındaki şikayetlerin hızlı ve doğru şekilde değerlendirilmesi, konuya en hızlı
şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma birimleri
oluşturulacaktır.
Belde, belediye sağlık ocağı, camiler ve ilköğretim okulu ve sivil toplum hakkında
koordineli bir şekilde işbirliğine gitmeleri ve her kurumun görev alanlarında veya ortak
seminer ve toplantıların düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Alaca Kaymakamlığı:
İlçede bulunan ilgili kurumlarca, aile içi şiddet, kadın istihdamı, kadın ve eğitim,
kadın ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadının siyaset ve karar mekanizmalarına katılımı,
kadın istihdamının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik zararlı
uygulamalar, şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb. konularda ilçe halkı
bilinçlendirilmekte olup bu yönde uygulama çalışmalarına devam edilecektir.
2008 yılında gerçekleştirilen seminer, eğitim, şenlik, etkinlik, broşürlerle tanıtım,
sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmalar 2009 yılında da sürdürülecektir.
Dodurga Kaymakamlığı:
-

Konuya ilişkin olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yürütülecektir.

Laçin Kaymakamlığı:
Kolluk kuvvetleri, belediye müftülük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin
katılımı ile bir komite oluşturulacaktır.
İlçe halk eğitim müdürlüğünce açılacak kurslarda kadın ve çocuklara yönelik şiddet
hareketleri ile ilgili toplumumuzda kadının yeri konulu seminerler düzenlenecektir.
Boğazkale Kaymakamlığı:
Konu hakkında şikayetlerin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, konuya en
hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma birimleri
oluşturulacaktır.
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İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin konu hakkında
koordineli bir şekilde işbirliğine gitmeleri, ortak seminer ve toplantılar düzenlenmesi
planlanmıştır.
Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışmaları aracılığıyla
köy ziyaretleri yapılarak vatandaşlara konu hakkında bilgi verilecektir.
Tuğlu Belediye Başkanlığı:
4320 sayılı Kanun, kadının insan hakları konusunda avukatlar-sosyal hizmet
uzmanları- öğretmenler aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleriyle mücadele kapsamında broşür,afiş,
ilanlar hazırlanacaktır.
Sağlık İl Müdürlüğü:
Sağlık Bakanlığınca yürütülen intiharı önleme çalışmaları kapsamında üretilen “Acil
Servislerde İntihar Girişimlerine Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale Programı”
kapsamında pilot hastane olan Çorum Devlet Hastanesi’nde anılan Program gereği eğitim
faaliyetlerine devam edilmektedir. Eğitim çalışmalarında aile içi şiddet konusu da yer
almaktadır.

Erzincan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Gen. Md. nün
2006/26 sayılı genelgesi gereği Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde “Şiddeti Önleme
Ekibi” kurulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.
- Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
arttırılmasına ilişkin işbirliği protokolü gereği İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.
- İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan İli Şiddet Eylem Planı
hazırlanmış ve program doğrultusunda okullarımızda çalışma ekibi oluşturulmuştur. Konuyla
ilgili konferanslar verilmiştir. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluşları hakkında
öğrencilere bilgi verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmiştir.
-

Aile içi şiddet konularında okul rehberlik servisi çalışmalar yapmıştır.

-

Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirme için vaazlar verilmiştir.

-

Belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.

- Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek
grupları görevlilerine hizmet içi eğitim verilmiştir.
- 2006/17 Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2008 yılında yapılan- başlatılan
çalışmaların bu yılda devam edilmesi sağlanacaktır.
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Karabük Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Şiddeti önleme konusunda 7987 öğrenci, 3459 veli ve 289 personele seminer
verilmiştir.
Aile içi iletişim konusunda 3459 öğrenci, 2345 veli ve 125 personele seminer
verilmiştir.
-

Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde aile eğitimi toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Risk faktörleri ve önleme konusunda belli aralıklarla veli toplantıları düzenlenmiş;
riskli yaşam koşullarında koruma ve müdahale konusunda hazırlanmış broşürler aracılığıyla
velilerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
-

Töre-namus cinayetleri konusunda öğrenci ve velilerle görüşülmüştür.

Okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışma ekipleri oluşturulmuş, eylem planları
hazırlanmıştır.
Mevzuat gereği yapılan çalışmalarda başvuru kabul şartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmekte ve vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluşmasına
meydan vermeyecek şekilde hareket edilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılan veya
tecilli bulunanların tamamının başvurusunu engelleyen şartlar ortadan kaldırılmıştır. Aksine
şartlar içeren talepler işleme konulmamaktadır.
İşyerlerine yapılan ziyaretlerde İş Kanunu’nun “eşit davranma ilkesi” başlıklı 5.
maddesi ve bu maddeye aykırı davranılması halinde karşılaşılacak yaptırım hakkında bilgi
verilmektedir.
-

Acil servis çalışanları ve 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarına eğitim verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:
Cinsel istismar gibi konularda öğrenci velileri ve öğretmenlere yönelik broşür ve
benzeri bilgilendirici çalışmalara başlanması,
-

Halk Eğitim Merkezlerinde aile toplantıları düzenlenmesi,

-

Psikososyal önleme çalışmalarına devam edilmesi,

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile mahallelerde şiddetin önlenmesi ile
ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması,
Acil servis çalışanları ve 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarına dönük eğitimlerin
sürdürülmesi,
-

Öğrenci velilerine yönelik bilinçlendirme çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır.
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MuĢ Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Muş İli Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu 2009 yılı ikinci Toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Toplantı’da;
Muş Belediye Başkanlığınca, sığınma evi olarak kullanılmakta olan mevcut binanın
fiziki yapısı itibariyle güvenli hale getirilerek, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği
içinde, şiddet gören kadın ve çocukların yararlanabileceği daha etkin ve korunaklı bir hizmet
birimi haline getirilmesi;
İl Milli Eğitim, İl Sosyal Hizmetler, İl Sağlık Müdürlükleri ile İl Müftülüğünce,
hizmet sundukları kesimlere yönelik olarak, kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetleri
konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesi kararları alınmıştır.

Sakarya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanunla ilgili olarak ortak etüd çalışması yapılmıştır.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri ile ilgili olarak broşürler ve
afişler hazırlanarak anons çalışmaları başlatılmış olup bazı ilçelerde hazırlanan broşürler
halka dağıtılmıştır.
Kadına ve çocuklara yönelik aile içi şiddet, din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve
cami derslerinde işlenmiştir.
-

Kadının ailedeki yeri ve önemi konusunda ailelere dokümanlar dağıtılmıştır.

-

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Danışma Merkezi oluşturulmuştur.

Emniyet, belediye, müftülük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir komite
oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.
Büyükşehir Belediyesi tarafından aile içi etkili iletişim ve koruyucu ruh sağlığı konulu
eğitim verilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazanma
Projesi başlatılmıştır.
Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların vitrinlerine
yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ışıklı yazılımla halkı bilinçlendirme suretiyle
çalışma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
-

Erenler Belediyesince, alo şiddet hattı kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

Kadın sığınma evi için ilgili diğer kuruluşlarla görüşmeler başlanmıştır. Söğütlü
ilçesinde belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın sığınma evi ve benzeri 1 adet
lojmanın hayat geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Taraklı belediyesi tarafından kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda okullarda
seminerler düzenlenerek bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri
için fuar, sergi, panayır düzenlemesi,
Danışma Merkezlerinde önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması için çerçeve planlar
yapılması,
Çalışmaların daha da geliştirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
etkin hale getirilmesi ve eğitim düzeylerini geliştirmek için birimler oluşturulması ve bu
konuda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması planlanmıştır.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye devam
edilecektir.
Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broşür ve afiş
çalışmalarına devam edilecektir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şiddetin her türüne maruz kalan kadınların
aile danışma merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının
sağlanması yönünde çalışmalara devam edilerek psikolog ve danışmanlar tarafından randevu
sistemli çalışmalara başlanacaktır.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazanma
Projesi çalışmalarına devam edilecektir.
Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve okula gönderilmeyen
kız çocuklarının tespiti ve üniversitelerin sosyoloji, psikoloji ve rehberlik öğrencileri ve
öğretim görevlileri ile işbirliği halinde, şiddet mağduru kadınlara rehberlik hizmetinin
verilmesi planlanmıştır.

Sivas Valiliği
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamında oluşturulan İl
Koordinasyon Kurulunca;
Şiddete maruz kalan kadınlara hizmet verecek bir kadın konukevi bulunmadığından,
Belediye Başkanlığınca bu konuda ön hazırlık yapılarak Kurul üyelerine bilgi verilmesi,
Kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirme yapılması amacıyla ilgili
kuruluşlardan konu hakkında belge-doküman talep edilerek, bu materyallerin halka
dağıtılması,
-

Konu hakkında hutbe okutulması kararları alınmıştır.
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YEREL YÖNETĠMLER
Isparta Yalvaç Ġlçesi Kozluçay Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadına ve çocuğa şiddet ve şiddetin psikolojik, sosyal ve kültürel sonuçları konusunda
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Maddi olanaklar çerçevesinde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla video ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirilmiştir.

Ġstanbul Ġli Güngören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Aile Danışma Merkezinde aile içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem hukuki
hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiştir.
-

Kadınların özgüven kazanmalarını ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar açılmıştır.

- Belediye bünyesinde faaliyete geçen merkezde kadınların kendi ürettikleri ürünleri
satarak, özgüven kazanmaları ve ekonomik kaynak sağlamaları amaçlanmıştır.
-

Kadın ve Gençlik Merkezinde kadınlar sosyal ve sportif faaliyetlerde yer almaktadırlar.

Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıştır.

ÜNĠVERSĠTELER
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Ankara Hukuk Fakültesince hazırlanan ve Ankara Tıp Fakültesi işbirliğine dayanan
“Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Etkili Biçimde
Uygulanmasına İlişkin Bir Model” başlıklı Proje, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olup, bu Proje çerçevesinde yer alan
Ev-İçi Adalet ve Öğrenci Danışma Birimi, Fakülte bünyesindeki Hukuk Felsefesi Araştırma
ve Uygulama Merkezi alt birimi olarak kurulmuştur. Birim faaliyetlerine başlamış olup,
gerekli kuruluşlarla bağlantı kurma çalışmalarını sürdürmektedir.
“Kadın Hakları” konulu semineler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu seminerlerde
fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan “Kadınım, İnsanım, Haklıyım” adını taşıyan kadın
hakları el kitabı esas alınmıştır.
Fakülte öğrencileri tarafından Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezini tanıcı
çalışmalar mayıs ayı boyunca Ankara Adliyesinde yürütülmüş, yine öğrenciler tarafından
hazırlanmış olan Ailenin Korunmasına Dair Kanuna ilişkin el broşürleri, Ankara Adliyesinde
dağıtılmıştır.
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Fakülte öğrencileri tarafından Fakülte web sayfasında Ev-İçi Şiddete Karşı Gönüllü
Hukukçular Ağı oluşturulmuştur. Bu ağın başlıca amacı yasal konularda yardımcı olmaktır.

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Tıp Fakültesi Dönem V Adli Tıp staj ders programına kadına yönelik şiddet ve çocuk
istismarı konuları dahil edilmiştir.
Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerince “Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan
Şiddetin Değerlendirilmesi” ve “Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Cinsel Saldırı
Olgularının Değerlendirilmesi” konularında çalışmalar yürütülmüş, bu çalışmalar
yayınlanmak üzere makale olarak hazırlanmıştır.
Yine diğer bir Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesince, Sivas’ta düzenlenen 5. Ulusal
Yaşlılık Kongresine katılım sağlanarak, yaşlı kadınlara ilişkin bildiri ve etkinlikler takip
edilmiştir.

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Eğitim Fakültesi tarafından, “Toplumsal Cinsiyetin Kadının Üreme Sağlığına Etkisi”
konulu Konferans düzenlenmiştir.
Kahta Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilere töre ve namus cinayetlerine karşı
koruyucu ve önleyici tedbirler konulu film gösterimi yapılmıştır.
Gölbaşı Meslek
gerçekleştirilmiştir.

Yüksel

Okulu

öğretin

görevlilerince

aile

ziyaretleri

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
TRT Bölge Radyosu işbirliği ile toplumu ve aileleri şiddet, kadın ve çocukların
istismarı, suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak aile eğitim çalışmaları düzenli
olarak yürütülmüştür. Dönem içinde özellikle katılımı artırmak amacıyla hafta sonları olacak
şekilde şiddet, çocuk eğitimi ve gelişimi, cinsiyet eşitliği ile ilgili gözlenen problemleri
azaltmaya yönelik eğitim çalışmaları koordine edilecektir.
Aday öğretmen eğitim programlarında görev alınarak konu ile ilgili içerik ve
öğretmenlerin toplumu eğitici çalışmalar yürütmelerine yönelik formatörlük anlayışı
geliştirilmeye çalışılmıştır.
Boşanma, boşanmaya neden olan aile içi şiddet ve çatışmalar ile risk altında kalan
çocukların yaygınlık ve problemlerini konu edinen bir yüksek lisans tez çalışması
sürdürülmektedir.
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Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birim çalışanlarına ve yöneticilerine öfke kontrolü,
stresle başa çıkma ve şiddeti engellemeye yönelik model davranışlar hakkında eğitim
çalışmalarına devam edilmiştir.
Özürlülük ve şiddete maruz kalma ile ilgili bir araştırma projesi başlatılmış, aileler ve
öğretmenler üzerinden şiddet-istismar-özürlülük ilişkisini konu edinen nitel yöntemli
çalışmanın veri çözümleme çalışmaları devam etmektedir.
Siber şiddet, cinsiyet istismarı, kadınları ve çocukları konu edinen bir araştırma
projesinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU
Yapılan ÇalıĢmalar:
AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer
sayılı RG) Türkiye Ulusal Programında Kültür ve Görsel İşitsel Politikanın öncelikler
bölümünde yer alan; “Küçüklerin ve insan onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir
seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi
hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki 24 Eylül 1998 tarihli
Konsey Tavsiye Kararı (31998H0560) Yeni Medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde özdenetimin rolü hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Kararı‟na (31999Y1006(02)
ilişkin olarak yayın kuruluşlarının kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kurumsal
yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleştirmeleri”, tedbirine ilişkin
olarak;
RTÜK; yayıncı kuruluşların özdenetim mekanizmalarını kurmalarının ve
geliştirmelerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ve ulusal televizyon kanallarının da
işbirliği ile, öncelikle 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında “Ġzleyici
Temsilciliği” uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamada, sistemi destekleyen RTÜK İletişim
Merkezinin amaç-hedef ve kapasitesi genişletilerek, RTÜK’e gelen izleyici öneri-beğeni ve
şikayetleri değerlendirilmekte, bu şikayetler ayrıca televizyon kanallarının izleyici
temsilciliklerine de aktarılarak bu döngüde, otokontrol ve özdenetimin sağlanmasına
çalışılmaktadır.
3984 Sayılı Yasanın Yayın İlkelerini içeren 4. Maddesine ilave Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından, Türkiye‟de televizyon yayıncılığı
alanında yaşanan sorunlar karşısında yayın kuruluşlarının, ortak bir etik davranış zemini
oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve imzalanan “Yayıncılık
Etik ilkeleri” bu sorumluluğa dahil edilmiştir.
3984 Sayılı Kanun’un öngördüğü yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu yönetmeliklerin
hazırlanma sürecinde, AB televizyon yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun,
yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusunda
89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değişiklik getiren 30 Haziran 1997 tarih ve 97/36/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ve Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon
25

Sözleşmesi (ETS 132) referans noktası olarak dikkate alınmış ve reklamlar, tele-alışveriş ve
küçüklerin korunması gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Ayrıca, Radyo ve Televizyon Yayınlarının genel akışında çocuk istismarı ile cinsiyet
ayrımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması
kapsamında tavizsiz uyguladığı hukuki çerçeve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları hakkında Kanun’un “Yayın İlkeleri”ne ilişkin Madde 4. İle Sınır
Tanımayan Televizyon Direktifine uyum kapsamında değiştirilen ilgili Yönetmelikler
kapsamında değerlendirilmekte ve bu mevzuatın getirdiği müeyyideler uygulanmaktadır. Bu
kapsamda, çocukları korunmaya yönelik, “saat sınırlaması”, “Akıllı İşaretler”, “medya
okuryazarlığı” öncelikli konular olarak belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yasa gereği program durdurma müeyyidesi
uygulanan kuruluşlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen “bilgilendirici,
eğitici” programları kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaktadır. Dolayısıyla, Koordinatör
kurum, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nce ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış
kadın hakları, sorunları, şiddet ve diğer içerikteki spot ve ikame programlar da bu kapsamda
değerlendirilmiş olup değerlendirilmeye devam edilecektir.
İzleyiciye medya karşısında “farkındalık” kazandırılması ve bilinçli izleyiciler
oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması ve izleyiciye medya okur-yazarlığının
kazandırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi tedbiri gereğince,
2006/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ve “ŞİDDET” kapsamında Çocukların ve
gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karşı korunmaları amacıyla RTÜK ve Milli Eğitim
Bakanlığının işbirliğiyle Medya Okuryazarlığı Projesi başlatılmıştır. Bu proje ile hedeflenen,
Ülkemizin bütün çocuklarına medyada seçiciliği öğretmek, bilinçli izleyici olmalarını
sağlamaktır.
Bu proje; “Yetişkinler”, “Öğretmenler”,”Öğrenciler” ve “Medya Çalışanları” alt başlıklarında
yürütülmektedir.

TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
TRT GAP-Diyarbakır Radyosunda yayınlanan programlar dahilinde, “AB Hukuk
Sisteminde Şiddet,Töre ve Namus Cinayetlerine Uygulanan Yaptırımlar”, “Mardin’de Kadına
Yönelik Şiddet ve KAMER Mardin Şubesinin Bu Alandaki faaliyetleri”, “Çok Amaçlı
Toplum Merkezlerinde Töre-Namus Cinayetleri ile Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar”,
“Öfke ve Şiddet Duygularını Kontrol Altına Alabilme”, “Çok Amaçlı Toplum Merkezlerince
Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri”, “Şiddete Maruz Kalan Kadın ve
Çocuklarda Görülen Konuşma ve Davranış Bozuklukları”, “Yöremizdeki Töre ve Namus
Cinayetleri” gibi konular işlenmiştir.
Erzurum’da yayınlanan Yöremizden adlı program kapsamında; “aileyi tehdit eden
unsurlar”, “töre cinayetleri”, “kadına yönelik şiddetin sebepleri”, “sağlıklı iletişim”, “son
günlerde artan cinayet vakaları ve aile içi şiddet” gibi konulara yer verilmiştir.
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